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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade de elaboração e envio de Declaração de Imposto de Renda 

Retido na Fonte - DIRF, como obrigatoriedade imposta pela Secretaria da Receita Federal. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Finanças e Contabilidade 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Decreto n. 1.639 (09/ 05/ 2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia. 

 Decreto nº 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 

 Instruções da Receita Federal Brasileira 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições  

 DIRF -  é uma obrigação tributária acessória devida por todas as pessoas jurídicas, 

independente da forma de tributação, e também por pessoas físicas quando obrigadas a 

prestar as informações. É a declaração feita pela Fonte Pagadora, com o objetivo de informar 

à Secretaria da Receita Federal do Brasil: 

 Os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no País; 

 O valor do imposto sobre a renda e contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos 

ou creditados para seus beneficiários; 

 O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no 

exterior; 

 Os pagamentos a plano de assistência à saúde – coletivo empresarial. 

 

4.2 Siglas 

 RFB – Receita Federal Brasileira 

 PGD – Programa Gerador do Declaração 

 SEMAD – Secretaria Municipal de Administração 

 SEDETEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e 

Tecnologia 

 DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte 

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

Atividade Descrição da atividade 

1. Solicitar, por e-

mail, arquivos da 

DIRF  à SEDETEC 

e Câmara Municipal 

A Gerência de Finanças e Contabilidade deverá, anualmente, informar à Receita 

Federal Brasileira os impostos de renda retido na folha de pagamento. Para tanto ela 

deverá solicitar à Câmara Municipal de Goiânia e à SEDETEC/SEMAD os documentos 

necessários para elaboração da DIRF. Até 28 de fevereiro, esses dois órgãos enviam os 

arquivos com os dados de impostos retidos na fonte (folha de pagamento) para serem 

lançados na Receita Federal. A Câmara envia o seu próprio arquivo (constando dados 

relacionados aos aposentados e pensionistas  do legislativo) e a SEDETEC/SEMAD 

envia os dados referentes ao IPSM. 

2. Baixar programa  

PGD (Programa 

Gerador da 

Declaração)  no site 

da Receita Federal 

e compilar os 

arquivos recebidos 

Uma vez com os arquivos necessários recebidos, a Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá acessar o website da Receita Federal Brasileira e fazer o 

download da última versão do programa PGD (Programa Gerador da Declaração), 

instala-lo, e compilar os arquivos. Dessas ações será gerado a DIRF. 

3. Realizar a 

transmissão do 

DIRF para análise 

através do programa 

Receitanet 

A Gerência de Finanças e Contabilidade deverá transmitir a DIRF gerada 

anteriormente através do programa Receitanet disponibilizado pela Receita Federal 

Brasileira. Inicialmente, o arquivo deverá ser submetido somente para a análise. 

4. Verificar listagem 

de nomes isentos no 

programa 

comparando com a 

Planilha Controle de 

Isenções 

Um dos produtos da análise feita pelo programa na DIRF é a listagem de isentos do 

recolhimento do Imposto de Renda. A Gerência de Finanças e Contabilidade deverá 

usar a Planilha de Controle de Isenções (elaborada durante o processo descrito no PG. 

58 Despacho de Processos com Isenção de Imposto de Renda e Contribuição 

Previdenciária) para comparar nomes que constam nessa listagem. 

Verifica-se os nomes e dados pessoais de todos os isentos cadastrados, corrigindo-os, se 

necessário. 

Observação: Caso haja problemas com escrita dos nomes, deve-se altera-los conforme 

consta no cadastro da RFB. 

5. Submeter arquivo 

para Receita 

Quando da Declaração analisada com nenhuma inconsistência, a Gerência de Finanças 

e Contabilidade deverá o arquivo para a Receita Federal através do programa 

Receitanet, de forma definitiva. 

6. Analisar e 

resolver problemas 

apontados 

Caso exista algum nome apontado como inconsistente ou outro erro, a Gerência de 

Finanças e Contabilidade deverá verificar qual o tipo de erro está sendo apontado e 

resolve-lo conforme a situação em questão. Pode ser necessário que outros 

departamentos sejam envolvidos ou não. 

Após o envio, caso seja apontada alguma inconsistência, ela deverá ser corrigida como 

Declaração Retificadora 
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7. Acessar o site da 

RFB e verificar se a 

DIRF enviada foi 

aceita 

Após 7 dias o envio definitivo da DIRF à Receita, a Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá acessar o website da RFB a fim de verificar se a DIRF do IPSM foi 

aceita sem nenhuma ocorrência. 

Se caso negativo, a Declaração deve ser corrigida, de acordo com a etapa 6, e reenviada, 

repetindo a etapa 3 desse procedimento. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 É necessário que o acesso aos programas da Receita Federal Brasileira seja em 

computadores com certificado digital para que as declarações sejam verificadas 

apontando, assim, algum item a ser retificado. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

DIRF - Declaração de 

Imposto de Renda 

Retido na Fonte 

Meio eletrônico 

Servidor GERFIN / Por 

servidores com senha 

habilitada 

Por data 

Indeterminado NA 

Servidor Receita 

Federal Brasileira 

(online) / Por 

servidores com senha 

habilitada 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Recibos de Envio 

DIRF 
Sala GERFIN 

Pasta AZ / Servidores 

GERFIN 
Por data 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 63 – DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte 

 

 



PG. 57/01 DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte                                                              4 / 4 
– Cópia Controlada – 

 

Elaborado/revisado por:  

Karla Alves Rodrigues 

Aprovado para uso: 

Sílvio Antônio Fernandes Filho  

Cargo:  

Diretoria de Administração e Finanças  

Cargo:  

Presidente IPSM  

Setor:  

Gerência de Finanças e Contabilidade  

Setor:  

Presidência IPSM  

 


